
Zápis z 5. zasedání kolegia děkana 

(9. 5. 2018) 

 

Přítomni: 
prof. PhLic. Vojtěch Novotný, Th.D.  

doc. PhDr. Petr Kubín, Ph.D., Th.D. 

Tomáš B. Mohelník, OP., Th.D. 

PhDr. Ing. Marie Opatrná, Ph.D. 

PhDr. Petra Oulíková, Ph.D. 

ThLic. Petr Štica, Th.D. 

David Vopřada, Dr.  
Mgr. Eva Loubová

 
 
1. Konference k apoštolské konstituci „Veritatis gaudium“ a kanonicko-právní postavení KTF 

Závěr: KD vzalo na vědomí kanonicko-právní postavení KTF a další možný postup řešení 
 
2. Vyhlášení cen - Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy pro vynikající studenty a absolventy 
studia, Medaile Josefa Hlávky pro nestory, Holberg Preis z Norska pro akademické pracovníky 

Závěr: KD projednalo a navrhlo dr. Rokytovou (Cena ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
pro vynikající studenty a absolventy studia) a prof. Sousedíka (Medaile Josefa Hlávky pro 
nestory) 

 
3. Doktorandská konference 2017/2018 
  Závěr: KD děkuje všem, kteří se podíleli na zdařilém uskutečnění konference 
 
4. Sdělení členů kolegia 

děkana Vojtěcha Novotného: 
- k zasedáním Vědecké rady KTF a Akademického senátu KTF 
- k připravovaným opatřením děkana (ve věci penzijního připojištění, přijímacího řízení, 

organizace KTF, standardů pedagogických a vědeckých pracovníků)   
- k finanční podpoře ze strany Nadačního fondu Arnošta z Pardubic na prezentaci fakulty  
- k závěrečné oslavě Te Deum a zářijovému setkání pracovníků fakulty 
- ke stavu knihovny KTF a Ceníku služeb Knihovny Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy 
- ke studiu vězňů na KTF 
- k rozvojovým projektům  řešeným na KTF 
- k současnému umístění KTF  

 
proděkanky Petry Oulíkové: 

- k přípravě rozvrhů a tzv. Karolínky pro akademický rok 2018/2019 
- k podmínkám přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 

 
proděkana Petra Kubína: 

- k požadavkům RUK na akreditace (věk garantů, jedinečnost oborů v rámci celé UK) 
- k přijímacímu řízení pro akademický rok 2018/2019 – celkem 26 uchazečů (5 KT, 14 DKU, 7 

COD) 
 
proděkana Petra Štici: 

- ke  studentské mobilitě  
- k internacionalizaci a možnosti pořádat přednášky  profesorů ze zahraničí 
- k účasti KTF na Alianci 4EU 
- k možnosti zaměstnat tzv. postdoky na KTF 
 

proděkanky Marie Opatrné 
- k přípravě propagace a péče o uchazeče o studium 



 
 

Zapsala: Eva Loubová 
Schválil: zápis schválen přítomnými členy kolegia děkana na zasedání dne 6. června 2018 


